DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Bu Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
(“Deniz Yatırım”) tarafından işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri,
kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı
kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak
bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket
ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz.
Aşağıda yer alan tablo ile hakkımızda bilgi edinebilirsiniz.
Unvanı

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres

Büyükdere Cad. No:141 Esentepe Şişli ŞİŞLİ / İSTANBUL

Mersis No

0291011078300013

Bu Aydınlatma Metni aşağıdaki gerçek kişiler için geçerlidir:
• Mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimiz (“Müşterilerimiz”): Aydınlatma Metni’nin bazı
kısımları, yalnızca Kurumumuzda belirli hesap ve ürünlere sahip olan müşterilerimiz için geçerli
olabilir. Bu durumun söz konusu olduğu halleri, işbu Aydınlatma Metni’nde açıkça belirttik.
• Müşterimiz olmayan kişiler: Müşterimiz olmayan kişiler, Kurumumuz nezdinde hesaba bağlı
olan veya olmayan herhangi bir işlem yapan gerçek kişiyi, Kurumumuz lehine tesis edilmiş veya
edilecek herhangi bir teminat işlemine taraf olmuş veya olacak bir gerçek kişiyi (kefil, garantör,
rehin/temlik borçlusu, mevzuat uyarınca rıza aranan hallerde eş), Kurumumuz internet sitesini, genel
müdürlük veya şubesini ziyaret eden bir gerçek kişiyi, müşterimiz olan herhangi bir şirketin pay
sahibi, nihai gerçek faydalanıcısı, yönetim kurulu üyesi veya temsilcisi/vekili olan bir gerçek kişiyi,
Kurmumuzla veya müşterilerimizle diğer işlemlere girişen bir gerçek kişiyi ifade eder.
Aydınlatma Metni’nde yer alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketleri DenizBank’ın
yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ana hissedarı dahil diğer hissedarları ve
bunların alt kuruluşları, iştirakleri anlamına gelmektedir.
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1. İşlenen Kişisel Verileriniz
Kurumumuzca işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer alan tabloda kategori bazında listelenmiştir.

Kimlik bilgileri

Örn, ad soyad, Anne - baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri,
Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

İletişim bilgileri

Örn, adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik
posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

Hukuki İşlem bilgileri

Örn, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava
dosyasındaki bilgiler v.b.

Müşteri İşlem bilgileri

Örn, çağrı merkezi kayıtları, Fatura, sermaye piyasası aracı alım
satım işlemleri, kredi bilgileri, uygunluk ve yerindelik testi
sonuçları, işlem talep bilgisi v.b.

Risk Yönetimi bilgileri

Örn, ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
v.b.

Finans bilgileri

Örn, bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve
risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

Pazarlama bilgileri

Örn, anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen
bilgiler v.b.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Örn, çağrı merkezi kayıtları, Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.

2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri
Bizden talep ettiğiniz hizmet ve ürünleri size sunmak ve ilginizi çekebilecek hizmetlerle ilgili sizinle
bilgi paylaşmak için, sizin hakkınızda bilgileri topluyor, kullanıyor, paylaşıyor ve muhafaza
ediyoruz.
Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir:
(i) Kişisel Verilerinizin Sizden Elde Edilme Yöntemleri;
Otomatik olmayan yöntemlerle;






Genel müdürlük birimlerimizi, ziyaret ederek (örneğin güvenlik uygulamaları nedeniyle şube,
bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımızı ziyaret ettiğinizde CCTV kamera
görüntüleriniz kaydedilmektedir.) veya telefon hizmetlerimizi kullanarak,
Ürün ve hizmetlerimizden yaralanmak üzere başvurarak,
Bize yazarak, (örneğin kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, posta, faks, kısa mesaj, sosyal
medya yöntemleri ile diğer yazılı veya sözlü iletişim kanallarını kullanarak),
Yarışmalara veya promosyonlara katılarak,
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Hesaplarınızı yöneterek (hesabınıza yapılan ödemelerin tarihi, tutarı ve para birimi gibi bilgileri
alabiliriz) ve
Sosyal medya aracılığıyla olanlar dâhil olmak üzere, herhangi bir zamanda bize bilgi vererek.

Kısmen otomatik yöntemlerle:


Mobil uygulamalarımızdan herhangi birini indirerek, ATM’lerimizi veya internet sitelerimizi ya
da dijital hizmetlerimizi kullanarak bu durumda, IP adresiniz ve kullandığınız cihaz ya da
yazılımla ilgili bilgiler gibi, bu hizmetlere nasıl erişim sağladığınızı ve bunları nasıl
kullandığınızla ilgili bilgi toplayabiliriz (başka taleplerde de bulunabiliriz veya bilgilerinizi nasıl
kullandığımızla ilgili daha fazla detayı size sunabiliriz; örneğin civardaki hizmetleri bulabilmek
için lokasyonunuzu sorabiliriz).

(ii) Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri:
Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar veya kişiler aracılığıyla hakkınızda otomatik olmayan
yöntemlerle bilgi toplayabiliriz:











Hakim ortağımız Denizbank A.Ş
Elimizde tuttuğumuz kişisel verileri iyileştirmemize ve size daha alakalı ve ilgi çekici ürün ve
hizmetler sunmamıza yardımcı olan kuruluşlar
Ticaret ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında aracılık sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler
Ortak hesap sahipleri
Sizin adınıza hareket etmek üzere atanmış kişiler
Faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi faaliyetlerimizin tamamlayıcısı veya uzantısı
niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet
kuruluşları ile bayi ve satış ofisleri
Medyada yer alan haberler ve çevrimiçi kayıtlar veya dizinler gibi kamuya açık kaynaklar
Size ait olan veya bağlantılı olduğunuz işletmeler – yatırım şirketleri, ortaklıklar veya iş
ortaklıklarının yanı sıra söz konusu işletmelerin direktörleri, ortakları, mütevellileri, yetkilileri
veya vekilleri

3. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları
Kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağımızın (hukuki sebep) olması gerekir. Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel bilgilerinizi işlediğimiz zaman, işleme için
belirlenmiş hukuki sebeplerden en az birini karşılamak zorundayız. Gerçekleştirmekte olduğumuz
faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta olup bu hukuki sebepler ve
verilerinizi kullanma amacımız aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.
Kişisel Verilerinizi kullanım amacımız

Hukuki sebepler

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamında emir iletimine aracılık, işlem
aracılığı, portföy aracılığı, portföy yöneticiliği,
yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık,
sermaye piyasası araçlarının müşteri namına
saklanması ve yönetilmesi, çok taraflı alım satım
sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış

KVKK madde 5/2(a) kanunlarda açıkça
öngörülmesi
KVKK madde 5/2 (ç) veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması
KVKK madde 5/2 (c) bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
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pazar yerlerinin işletilmesi, Sermaye piyasaları
ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak
kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri,
sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle
ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz
yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili
hizmetlerin sunulması, borçlanma veya başka
yollardan finansman sağlanmasında aracılık
hizmeti, servet yönetimi ve finansal planlama
yapılması hizmeti ve Sermaye Piyasası Kurulu
(“Kurul”)
tarafından
belirlenecek
diğer
hizmetlerin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla
sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara
dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve
geliştirilebilmesi için
Size uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine
yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki
çalışmalar yapılması, ilginizi çekebilecek çeşitli
hizmet ve ürünler hakkında bilgi verilebilmesi,
ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması,
bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu,
reklamı
ile
kampanya
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler
için memnuniyet ve verimlilik analizleri
yapılması için
Kredi ve teminat değerlendirmesi yapılması,
istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılması ile
kredi satış, tahsis, kullandırma, takip ve izleme
süreçlerinin yürütülmesi için

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması
KVKK madde 5/2(f)* uyarınca müşterilerimizin
yüksek standartta bir hizmet alabilmesi, müşteri
hesaplarımızın iyi yönetilmesini sağlamak, ticari
çıkarlarımızı ve müşterilerimizin çıkarlarını
korumak bizim meşru menfaatimizdir.

KVKK madde 5(1) açık rızanız olması

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça
öngörülmesi
KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması
KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması
KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca Bankamız
aktiflerinin korunduğundan emin olmak bizim
meşru menfaatimizdir.
Halka arza iştirak ve diğer tüm ihraç KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça
işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için
öngörülmesi
KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması
KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça
Finansmanının Engellenmesine ilişkin mevzuata öngörülmesi
ve BDDK, TSPB, TCMB, SPK, MASAK, TBB,
GİB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer
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otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun
bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması
Ürününüz veya hizmetiniz hakkında yahut yasal, KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça
mevzuata ilişkin hususlar ile hizmet sağlama öngörülmesi
amaçlarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin
için
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması
KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması
Müşteri ilişkileri, tecrübe, memnuniyet, şikayet, KVKK madde 5/2 (ç) veri sorumlusunun hukuki
itiraz, talep, öneri, gibi bildirimler dahil tüm yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
talep ve şikayetlerin yönetimi, ve tüm hukuki olması
süreçlerin takibi ve yürütülmesi için
KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması
KVKK madde 5/2(f)* uyarınca şikâyetlerin
incelenmesini
sağlamak
bizim
meşru
menfaatimizdir. (örneğin, böylelikle müşterilerimiz
yüksek standartlarda hizmet alabilir ve gelecekte
şikâyetleri ortaya çıkmadan önleyebiliriz)
Bize verdiğiniz talimatları kontrol etmek, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun
hizmetlerimizi analiz etmek, değerlendirmek ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
iyileştirmek için ve eğitim ve kalite amaçlarıyla zorunlu olması
KVKK madde 5/2(f)* uyarınca bize verdiğiniz
(bu amaçlarla, telefon görüşmeleri dahil olmak talimatları kontrol etmek, dolandırıcılığı ve diğer
üzere sizinle aramızda olan her türlü iletişimi suçların önlemek ve tespit etmek, müşterilerimize
izleyebilir veya kaydedebiliriz)
sunduğumuz
hizmetleri
analiz
etmek,
değerlendirmek ve iyileştirmek, bunları eğitim
amaçlarıyla yapmak, müşterilerimize sunduğumuz
hizmetlerimizi
iyileştirmek
bizim
meşru
menfaatimizdir.
Paranızı ve kişisel verilerinizi güvende tutmak ve KVKK madde 5/2(a) kanunlarda açıkça
dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması ve öngörülmesi
terörün finansmanı olaylarının tespit edilmesi ve KVKK madde 5/2 (c) bir sözleşmenin kurulması
önlenmesi amacıyla kontroller gerçekleştirmek, veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
size hizmet sunmadan önce kimliğinizi, kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
adresinizi ve iletişim bilgilerinizi kontrol etmek işlenmesinin gerekli olması
için
KVKK madde 5/2 (ç) veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması
KVKK madde 5/2(f)* uyarınca dolandırıcılık, suç
gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile
diğer suçların tespit edilmesi, önlenmesi ve
incelenmesi ile Bankamızı korumak için
kimliğinizin
doğrulanması
bizim
meşru
menfaatimizdir.
Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi uyarınca KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça
ana ortaklıkların konsolide finansal tablo öngörülmesi
hazırlama çalışmalarında ve bu çerçevede ana
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ortaklıkla olan ilişkilerin planlanması veya icrası
ile risk yönetimi ve değerlendirilmesi
çalışmalarında Bankacılık Kanunu ve ilgili
mevzuatta belirtilen çerçevede, iştiraklerle
birlikte yürütülen risk, denetim, operasyonel
hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve ayrıca SPK
mevzuatına uyum amacıyla risk, denetim ve
operasyonel hizmetlerin yürütülmesi için
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının
Önlenmesine
İlişkin
Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında
Yönetmelik 5. maddesi gereğince; DenizBank
Finansal
Hizmetler
Grubu’nun
uyum
programının,
finansal
grup
bazında
uygulanmasının
yanı
sıra
müşterinin
tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin
grup içinde paylaşımını sağlamak için
Yeniden yapılandırılma, satış veya satın alınma
durumlarında, hesabınızın devredildiği veya
devredilebileceği herhangi bir organizasyona
bilgilerinizi
transfer
etmek
veya
bu
organizasyonla paylaşmak için

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça
öngörülmesi
KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması
KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca dolandırıcılık, suç
gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile
diğer suçların tespit edilmesi, önlenmesi ve
incelenmesi ile kurumumuzu korumak için
kimliğinizin
doğrulanması
bizim
meşru
menfaatimizdir.
KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması
KVKK madde 5/2 (f)* uyarınca kurumumuzun bir
kısmının veya borcunun yeniden yapılandırılması
veya satılması bizim meşru menfaatimizdir.

SPK izinlerimiz çerçevesinde aracılığımız ile KVKK madde 5/2(a) kanunlarda açıkça
yurt dışı piyasalarda yapacağınız işlemleri öngörülmesi
gerçekleştirmek için
KVKK madde 5/2 (c) bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması
KVKK madde 5/2 (ç) veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması
Tabi olduğumuz kanun ve yönetmeliklere uymak KVKK m. 6(3) gereği kanunlarda öngörülmüştür.
ve düzenleyici otoriteler ve kolluk kuvvetleriyle
işbirliği yapmak için. (Örneğin, kimliğinizin bir
kopyasını muhafaza etmekle kanunen yükümlü
olduğumuzdan kimlik belgenizde yer alan tüm
verileriniz işlenebilecektir.)
*KVKK madde 5/2 (f) yer alan veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine
dayanmamız halinde temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ile paylaşılmaktadır:

6
12/21 1.6

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu
Kişisel verileriniz Denizbank A.Ş. ile Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi çerçevesinde ana
ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi
çalışmaları ile iç denetim uygulamalarında; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
5.maddesi gereği DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup
bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup
içinde paylaşımı ve 25.10.2010 tarihli BDDK faaliyet genişlemesi izni kapsamında destek ve
danışmanlık hizmetlerinin alınması amaçlarıyla KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8.
maddesi ve kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizi açık rızanızın varlığı halinde tarafınıza uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine
yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki çalışmalar yapılması, ilginizi çekebilecek çeşitli
hizmet ve ürünler hakkında bilgi verilebilmesi, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması, bunların
tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan
ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması, pazarlama amacıyla ticari
elektronik ileti gönderim hizmetinin temini amaçları ile iletişim/çağrı merkezleri, hizmet
sağlayıcılarımız ve Denizbank A.Ş. ile paylaşabiliriz.
Diğer Bankalar ve Finans Kuruluşları: Eğer bir ödeme sehven sizin hesabınıza geçerse, sizinle ve
yanlış ödemeyle ilgili detayları ödemeyi gönderen bankaya sağlayabiliriz, böylece söz konusu tutarı
tahsil edebilirler. Bankalar aracılığı ile yurtiçi hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ya da
sermaye piyasası aracına ilişkin elektronik transfer mesajları, güvenli finansal işlem mesajlarının
paylaşılması ve tüm bu işlemlerle bağlı işlemler için gerekli olan Kişisel Verileriniz yurtiçinde
yerleşik bankalar, üye işyerleri ve finansal kuruluşlara aktarılabilecek ve bu amaçla işlenebilecektir.
Hizmet sağlayıcılarımız ve işlem ve emir aracılığı faaliyeti yürüten yatırım kuruluşları (bunların
alt yüklenicileri dahil olmak üzere). Deniz Yatırım’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı
niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, tedarikçiler, dış hizmet
kuruluşları, bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları, avukatlar, hukuk büroları, noterler, mutemetler, şirket
denetçileri, bağımsız denetim şirketleri veya diğer profesyonel danışmanlar ve anlaşmalı kuruluşlar
ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
Verileriniz, internet tabanlı araçların ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi;
uygulama veya altyapı (bulut gibi) hizmetlerinin alınması; pazarlama faaliyetleri veya etkinlikleri ve
müşteri iletişimlerinin yönetilmesi; raporların ve istatistiklerin hazırlanması, materyallerin basılması
ve ürünlerin tasarlanması; uygulamalarda, web sitelerinde reklamların verilmesi; hukuk, denetim
hizmetleri veya diğer özel/uzmanlık gerektiren hizmetlerin alınması; hukuki süreçlerin takibi ve
yürütülmesi; faaliyetlerimizin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi; acentelerimiz tarafından posta
hizmeti verilmesi; fiziki kayıtların arşivlenmesi; menkul kıymetleştirme düzenlemelerinin
yürütülmesi; aracı tahsilat hizmetlerinin sunulması veya alınması gibi amaçlar ile bu kişiler ve
kurumlar ile paylaşılabilir.
Herhangi bir DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketinin veya borcunun yeniden
yapılandırılması, satışı veya satın alınması sonrasında üçüncü taraflar, muhtemel alıcılar ve varlık
yönetim şirketleri ile alacaklarımızın satışı veya paylarımızın satışında değerleme çalışmaları
yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.
Bizimle olan herhangi bir sözleşmedeki şart ve koşullar tahtında izin verilen şekilde, haklarımızı ve
yükümlülüklerimizi devrettiğimiz veya tevkil ettiğimiz (veya devredebileceğimiz veya tevkil
edebileceğimiz) herhangi biri.
Sizi temsil etmesi için yetkilendirdiğiniz danışmanlarınız (muhasebeciler, avukatlar ve diğer
profesyonel danışmanlar gibi) veya sizin adınıza talimat vermeye, hesabı, ürün ve hizmetleri
kullanmaya yetkili olduğunu bize belirttiğiniz herhangi başka biri (örneğin vekâletname ile)
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Suçların önlenmesi (doğrudan veya kredi kayıt büroları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla) gibi
görevleriyle bağlantılı olarak veya sosyal veya ekonomik istatistiki araştırmaların yapılması
amacıyla, Türkiye ve Türkiye dışındaki düzenleyici otoriteler, kolluk kuvvetleri ve yetkili merciler.
Dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlar. Bize yanlış veya sahte bilgi vermeniz durumunda, bunu
daima dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlara bildireceğimizi belirtiriz. Bunlar, kolluk kuvvetleri
de dahil olmak üzere diğer organizasyonların da (Türkiye veya Türkiye dışında), dolandırıcılığı veya
diğer suçları önlemek ve tespit etmek için bu bilgiyi kullanmalarını mümkün kılacaktır.
ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşları: ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmanız
halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına
tabi olmanız durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri,
adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verileriniz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa
Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting
Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S. Internal Revenue Service
(IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum
ve kuruluşlarına aktarılabilecek ve bu amaçla işlenebilecektir.
Kanun veya yönetmelikler, hesaplarınızla ilgili bilgileri, doğrudan veya yerel vergi makamı
aracılığıyla, ilgili vergi makamlarıyla paylaşmamızı zorunlu kılabilir. Bilgileri paylaştığımız vergi
makamı, daha sonra sözkonusu bilgileri diğer uygun vergi makamlarıyla paylaşabilir.
Açık rızanızın bulunduğu veya talebiniz ile diğer üçüncü kişilere ile paylaşabiliriz.
Yurtiçi ve yurtdışı bağımsız denetim kuruluşları, şirket faaliyet ve uygulamalarının yasal
denetimi kapsamında denetim dokümanı ve doğruluğu tespiti ve mutabakatı amaçlarıyla verilerinizi
paylaşabiliriz.
Halka arz işlemleri sırasında taleplerinizi gerçekleştirmek amacıyla konsorsiyum liderleri,
İhraççılar, Halka Arz Edenler ile verilerinizi paylaşabiliriz.
Sermaye Piyasası Kanunu dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar
ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere Hesabınız varsa Deniz Yatırım’ın lehine faaliyet
gösterdiği ve Deniz Yatırım lehine faaliyet gösteren kuruluşlar, saklamacı kuruluşlar, portföy
yönetim şirketleri ile sermaye piyasası işlemlerinizi gerçekleştirmek için verilerinizi paylaşabiliriz.
Kamu Kurum ve Kuruluşları: SPK ve TTK mevzuatından kaynaklanan kanuni
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için verileriniz Borsalar, Piyasalar, BDDK, SPK, SGK,
TCMB , MASAK , TSPB, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Takasbank ile
bakanlıklar, yargı mercilerine yetkili kamu kurum ve kuruluşlara bilgi talepleri, işlemlerin
gerçekleştirilmesi, yasal bildirim yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve inceleme ve soruşturma
kapsamında aktarılabilecektir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri
gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve
hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, merkezî saklamasını yapmak ve Kurul tarafından sermaye
piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş bulunan özel
hukuk tüzel kişiliğini haiz Merkezî Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ile paylaşabiliriz.
SPK izinlerimiz çerçevesinde aracılığımız ile yurt dışı piyasalarda yapacağınız işlemler çerçevesinde
işlem yaptığınız piyasalardaki kurumumuzun işlem aracısı olarak kullandığı finansal kuruluşlar ve
ilgili ülke otoriteleri ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
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5. Bilgilerinizin Saklanması
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesi ve III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğinin 27nci maddesi uyarınca
tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından on yıl süre ile
saklanması yasal zorunluluktur.
6. Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine
bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararınızın giderilmesini talep etme.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin
haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza
ya da tarafınızdan ilgili veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresiniz vasıtasıyla denizyatirim@hs02.kep.tr veya info@denizyatirim.com
adresine iletebilirsiniz.
Yazılı başvurularda, ıslak imzalı formu,Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İSTANBUL
adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden
ulaştırabilirsiniz.
Başvuruda;
a) ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa kimlik numarası,
c) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
d) talep konusu bulunmalıdır.
Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza
yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.
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